
Forex Bülten 13 Eylül 2019

Piyasa Gündemi

Ticaret savaşlarına dair endişelerin azalması risk iştahını
desteklerken dün merkez bankalarının kararları piyasaların
takibinde yer aldı. TCMB, beklentilerin biraz üzerinde 325 bp faiz
indirimine giderken TL varlıklarda olumlu bir fiyatlama etkili oldu.
Aynı zamanda ECB de 10 bp faiz indirimine giderken aylık 20 milyar
euroluk varlık alım programı açıkladı. Bugün yurt içinde cari işlemler
dengesi ve sanayi üretimi rakamları açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Yüksek
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB, politika faizini beklentilerin üzerinde 325 baz puan düşürerek
%19,75’ten %16,50’ye indirdi. Yayınlanan metinde para
politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği, parasal
sıkılığın düzeyinin ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak
enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceği
ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, EBRD'nin yıldönümü
etkinliğinde yaptığı konuşmada "Enflasyonda yılı hedeflerimizden
daha iyi bir performansla tamamlayacağız" dedi. Albayrak," Merkez
Bankası kararının etkilerini yakında göreceğiz. Temmuz verilerinde
belki de cumhuriyetin en büyük yıllık cari fazlası olacak. Hem
büyüyen hem de cari fazla veren Türkiye özgün bir örnek. Yılı pozitif
bir büyümeyle kapatacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Euro Bölgesi

ECB ekonomiyi canlandırmak için yeni bir tahvil alım programı
açıklarken, mevduat faizini beklentilere paralel olarak 10 baz puan
düşürerek -% 0,40'tan -% 0,50'e çekti. Banka ayrıca 1 Kasım'dan
itibaren her ay 20 milyar euro tahvil alacağını açıkladı. Enflasyon
görünümü iyileşene kadar faiz oranlarının uzun süre daha mevcut
seviyelerde veya daha düşük seviyelerde kalabileceği belirtildi.
Bankaların fazla likidite için varlıklarının bir kısmının negatif faizden
muaf tutulacağı belirtildi. ECB Başkanı Draghi varlık alımlarının
gerekli oldukça devam edeceğini, bu alımların faizler yükselmeye
başlamadan kısa süre önce bitebileceğini söyleyerek, uzun süre için
teşvik edici duruşa ihtiyaç var olduğunu vurguladı.  Ayrıca Draghi
aşağı yönlü risklerin sürmeye devam ettiğini fakat Euro Bölgesi'nin
resesyona girmeyeceğini belirtti.

ABD

ABD Başkanı Trump'ın, İran'ı nükleer anlaşmada tutmak için
Avrupa'nın Tahran'a 15 milyar dolar kredi sağlama önerisini kabul
etmesinin ya da yaptırımları hafifletme kararı almasının beklendiği
iddia edildi. ABD'de TÜFE ağustos ayında aylık bazda %0,1 ile
beklentilere paralel arttı. İşsizlik maaşı başvuruları geçen hafta
204,000 ile beklenenin altında gerçekleşti. ABD Başkanı Trump,
ECB’nin faiz düşürme kararından sonra Fed'i hedef alan
açıklamalarda bulunurken, ticaret müzakerelerine ilişkin geçici bir
ticaret anlaşmasına açık olduğunu,  ancak kalıcı bir anlaşma
yapmayı tercih edeceğini söyledi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.6744 0.27 -0.68 7.20
EURTRY 6.2932 0.41 -0.13 3.76
EURUSD 1.1087 0.21 0.51 -3.23
GBPUSD 1.2368 0.28 0.68 -3.00
USDJPY 108.03 -0.07 1.03 -1.45

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.9650 -7.47 -2.32 30.30
Dolar Endeksi 98.2570 -11.10 -13.70 215.60
REK 76.7700 - - 177.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,016.75 0.17 1.21 20.42
DAX Yakın Vade 12,421.50 0.05 1.97 17.61
Dow Jones Yakın
Vade 27,251.00 0.19 1.65 17.12

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,500.25 0.08 -0.39 16.99
Gram Altın 273.71 0.34 -1.10 25.48
WTI 54.98 -0.23 -2.88 19.83
BRENT 60.45 -0.29 -2.50 11.59
Bakır 2.65 0.34 1.44 -2.64

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.2700 -23.00 -36.00 -446.00
Türkiye 10 Yıllık 15.1000 -65.00 -39.00 -138.00
ABD 10 Yıllık 1.7870 1.00 22.50 -89.90
ABD 2 Yıllık 1.7200 -0.50 17.60 -77.60
Almanya 10 Yıllık -0.4930 2.40 14.50 -73.90
Almanya 2 Yıllık -0.6880 1.40 14.20 -7.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5720 -0.16 -1.57 1.29
USDIDR 13,949.20 0.25 -0.84 -3.24
USDTRY 5.6740 0.26 -0.69 7.19
USDRUB 64.7000 -0.27 -1.67 -7.09
USDBRL 4.0606 -0.08 -0.04 4.62
USDCNY 7.0794 0.00 -0.51 2.92
USDMXN 19.4169 -0.09 -0.61 -1.17
USDCZK 23.2996 -0.24 -0.59 3.73
USDHUF 299.9530 -0.20 0.23 7.04
USDPLN 3.9094 -0.26 -0.62 4.46
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Euro/Dolar

ECB yeni bir tahvil alım programı açıklarken, mevduat faizini
beklentilere paralel 10 baz puan düşürdü. ECB Başkanı Draghi 'nin
toplantı sonrası aşağı yönlü risklerin sürmesinin beklendiği fakat
Euro Bölgesi'nin resesyona girmeyeceğine dair açıklamaları ön
plana çıktı. ABD’de TÜFE aylık bazda %0,1 ile beklentilere paralel
arttı. Trump ECB kararı sonrası Fed’i hedef alan açıklamalarda
bulunurken, ticaret müzakerelerine ilişkin geçici bir ticaret
anlaşmasına açık olduğunu,  ancak kalıcı bir anlaşma yapmayı
tercih edeceğini söyledi. 1,0926’nın test edildiği paritede resesyona
girilmeyeceği yönündeki açıklamalar toparlanmanın
kaydedilmesinde etkili oldu.1,0926'dan gelen alımlarla, 1,1085 –
1,1100 ve 1,1115 direnç, 1,1030 – 1,1000 ve 1,0985 seviyeleri
destek olarak izlenebilir.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1135

  1.1113  

 1.1100   

1.1087    

 1.1065   

  1.1043  

   1.1030

GBP/USD

Haftanın son gününe girilirken GBPUSD paritesi yatay seyrini
devam ettiriyor. Parlamentonun kapandığı İngiltere’de dün önemli
bir veri akışı bulunmazken ABD tarafında açıklanan haftalık işsizlik
başvuruları ve ağustos ayı enflasyon rakamları izlendi. Her iki
verinin de beklentilere paralel gerçekleşmesi ve dolar endeksindeki
kısmen zayıf seyir paritenin günü hafif primle tamamlamasını
sağladı. Bugün İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD
tarafında ise perakende satışlar ve tüketici güven endeksi verileri
takip edilecek. Paritede bugün aşağıda 1,2310 seviyesinin altında 9
ve 22 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,2302 ve 1,2258
destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde ise 1,2371
üzerinde haftanın en yükseği 1,2384 ve 1,2428 noktaları takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2440

  1.2406  

 1.2387   

1.2368    

 1.2334   

  1.2299  

   1.2280
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,6511 ve 5,7693 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,6591 seviyesinden tamamladı. Dün merakla
beklenen TCMB faiz kararı toplantısında 325 baz puan ile beklenti
rakamı 275 baz puanın üzerinde indirime gidilmesine TL varlıkların
tepkisi pozitif oldu. Kararın ardından 5,65 ile eylül ayı dip
seviyelerine yaklaşan Dolar/TL kuru günü bu seviyelere yakın
bölgelerden tamamladı. Bugün yurtiçinde cari denge ve sanayi
üretimi rakamları yurtdışında ise ABD perakende satışlar ve tüketici
güven endeksi takip edilecek. Dolar/TL kuru sabah 08:50 itibariyle
5,66 seviyesinden işlem görüyor.  Kurda bugün aşağıda 5,64’ün
altında 5,61 ve 5,56 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenecektir.
Yükselişlerde ise 5,69’un üzerinde 5,74 ve 5,78 seviyeleri takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7063

  5.6918  

 5.6831   

5.6744    

 5.6599   

  5.6454  

   5.6367

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,2002 ve 6,3586 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,2593 seviyesinden tamamladı. ECB Euro
Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yeni bir tahvil alım programı
açıklarken, mevduat faizini beklentilere paralel 10 bp düşürdü. ECB
Başkanı Draghi toplantı sonrası aşağı yönlü risklerin sürdüğünü,
fakat resesyona girilmesinin beklenilmediğini vurguladı.TCMB’nin
dün politika faizini beklentilerin üzerinde 325 bp düşürmesi TL
varlıklarda volatilitenin yaşanmasında etkili olurken, bugün
yurtiçinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi takip edilecek.
Toparlanmanın kaydedildiği kurda 6,3590 - 6,4280 ve 6,5068
direnç, geri çekilmelerde 6,2066 - 6,1690 ve 6,1078 destek
seviyeleri olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3425

  6.3193  

 6.3062   

6.2932    

 6.2699   

  6.2467  

   6.2336
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XAU/USD

Ons altın dün 1524$ seviyelerine değse de bu noktadan gelen kar
satışlarıyla tekrardan 1490$ bandına geriledi. Altının
gerilemesindeki en önemli nedenlerin başında Trump’ın İran ve Çin
politikalarında yapmış olduğu söylem değişikliği oldu. ECB
toplantısında mevduat faizi beklendiği gibi eksi % 0,4’ten eksi %
0,5’e çekildi, banka parasal genişlemeye tekrar başlayacağını
açıkladı. Bankanın açıkladığı QE programında 20 milyar Euro
beklenilen ölçüde önemli bir genişleme değil bu nedenle altına
önemli destek olmadı. Trump, Çin ile geçici bir ticaret anlaşmasına
açık olduğunu ancak kalıcı bir anlaşma yapmayı tercih edeceğini
söyledi. Teknik olarak indikatör fiyat arasında uyumsuzluk devam
ediyor. Kar satışları devam edebilir. 1500/ 1512/ 1526 dirençler,
1490/ 1482/ 1470 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,507.77

  1,504.45  

 1,502.31   

1,500.18    

 1,496.85   

  1,493.53  

   1,491.40

DAX Yakın Vade

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentilerle uyumlu olarak 10
baz puan faiz indirimine giderken kasım ayından başlamak üzere
aylık 20 milyar euroluk varlık alım programı açıkladı. Draghi’nin
söylemleri de güvercin tonda gerçekleşirken son iki haftalık süreçte
olumlu bir performansın gözlendiği Avrupa borsalarında yükselişler
dün de devam etti. Aynı zamanda ticaret savaşlarına dair
endişelerin yatışması da piyasaları destekliyor. DAX vadelisi günü
%0,54’lük yükselişle 12.416 puandan tamamladı. Bu sabah yataya
yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerin devam
etmesi durumunda kısa vadede 12.474 seviyesi direnç konumunda
olup devamında 12.492 ve 12.570 seviyeleri izlenebilir. Kâr
satışlarında ise 12.395 – 12.304 ve 12.266 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,471.17

  12,453.83  

 12,437.67   

12,421.50    

 12,404.17   

  12,386.83  

   12,370.67
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalarda endekslerin senkronize bir şekilde iyimserliği
fiyatladığı bir dönem içerisindeyiz. Dün de ABD endekslerinin pozitif
kapandığı seansta Dow Jones endeksi %0,2 oranında değer
kazandı. Haftaya yapılacak Fed toplantısı öncesinde piyasalar
yoğun bir şekilde 25 bp indirim bekliyor. Buna karşılık ağustos ayına
ait ÜFE ve TÜFE beklentileri aşarken, ECB dün mevduat faizinde
indirime giderek yeni bir QE programı açıkladı. Tüm bunlar endekse
olumlu yansıdı. Çin ve İran ile olan tansiyonun da bir miktar
gerilemesi olumlu seyrin devamı açısından önemli. 27,000
seviyesinin kırılmasıyla yeni bir teknik hikâye çizen vadelide 27,350
puan civarı seviyeleri kuvvetli direnç konumuna. 27,250/ 27,350
dirençler, 27,000/ 26,700/ 26,500 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,348.33

  27,305.67  

 27,278.33   

27,251.00    

 27,208.33   

  27,165.67  

   27,138.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de endeksler ECB teşviki ve ticarette olumlu gelişmelerle
yükseldi.  S&P 500 endeksi %0,3 kazançla günü sonlandırırken, bu
sabah vadelinin %0,2 civarında artıda seyrettiğini görüyoruz. Trump,
Çin ile geçici bir ticaret anlaşmasına açık olduğunu ancak kalıcı bir
anlaşma yapmayı tercih edeceğini söyledi. ABD ve Çin arasında
gerçekleşen ticaret müzakereleri öncesi karşılıklı iyi niyet
göstergeleri hamleleri de ABD endekslerini destekledi. 3000
seviyesinin üzerine çıkılmasının ardından teknik olarak yeni zirve
isteği artan hacimle geldi. 3025/ 3030 dirençler olurken, 3005/ 2980/
2970 ise destekledir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,029.08

  3,023.92  

 3,020.33   

3,016.75    

 3,011.58   

  3,006.42  

   3,002.83
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Brent Petrol

Brent petrolde bu hafta başında başlayan aşağı yönlü baskı dün de
devam etti. Bu sabah 60,30 seviyesinde bulunan Brent petrol haber
bazlı olarak 60,0$ üzerinde destekleniyor. Trump, Çin ile geçici bir
ticaret anlaşmasına açık olduğunu ancak kalıcı bir anlaşma
yapmayı tercih edeceğini söyledi. ABD'de çekirdek TÜFE ağustos
ayında önceki aya göre %0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre
%2,4 arttı. Beklentiler çekirdek TÜFE'nin aylık %0,2 ve yıllık %2,3
artış göstermesiydi. Teknik olarak halen daha alçalan trend devam
ediyor. 61,25$ seviyesinin gerisine inilmesiyle yatay banda yeniden
dönen petrolde güçlü bir görünüm yok. 60,00/ 59,30/ 58,50
destekler, 61,00/ 61,60/ 63,00 dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   60.92

  60.77  

 60.61   

60.45    

 60.31   

  60.17  

   60.00

USD/JPY

ABD’de sürpriz şekilde yükseliş kaydeden ÜFE verilerinin ardından,
TÜFE aylık bazda %0,1 ile beklentilere paralel arttı. Trump, ticaret
müzakerelerine ilişkin geçici bir ticaret anlaşmasına açık olduğunu, 
ancak kalıcı bir anlaşma yapmayı tercih edeceğini söyledi. Dün bir
haber kaynağında global risklerin Japon ekonomisindeki
toparlanmayı tehdit etmesi nedeniyle BoJ politika belirleyicilerinin
gelecek haftaki para politikası toplantısında teşviklerin genişletilmesi
olasılığını tartışmaya açık oldukları belirtildi. USDJPY’de yükselişin
haftanın son işlem gününde de devam ettiği gözlemlenirken, kısa
vadede 108,36 – 108,55 ve 109,00 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 107,70 – 107,48 ve 107,25
seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.43

  108.35  

 108.19   

108.03    

 107.94   

  107.86  

   107.70
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 34876 Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye

Tel :(0216) 453 0120

E-Posta : gedikforex@gedik.com

 

* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.

YASAL UYARI

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar
ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler,
herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
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